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ேம:; ஆஃp>kகா/l உllள கானா/l ஆ2 ;ழnைத 

ஒ0C πறnதF: 

ஒG HIன இJ க2கll,

HKLM அழc சkP ெகாMtதன இJ νைரSரlகll, 

TU TUt Pறnதன இJ IKய பLMkைககll,

ஆனாl அk;ழnைதயாl உைதkக µUnதேதா ஒJ காl 

மLMேம. 



எத:;m πரேயாசனpபடpேபாவPlைல இk;ழnைத, 

இவ0 ஒJ சாபkேகM என அைனவJm கJPனr. 

;Mmபtைத /Lேட ஓUpேபானாr தnைத, 

ஆனாl அk;ழnைத\0 அmமா மனm தளர/lைல. 

அவG0 ெபயr கmஃபrL. 
தனF µதl ;ழnைதk; இமா$ெயl எனp 

ெபய>Lடாll. 

“கட]ll நmேமாM இJk_றாr” எ0பேத அத0 

ெபாJll.





ெய

வளrnF வnத இமா$ெய`டm அவa0 தாy கmஃபrL, “உனk; 

எ0ன ேவ2Mேமா அF உனk; ccIயm _ைடk;m, ஆனாl அைதp 

ெபCவத:; dேய eயமாக µய:I ெசyய ேவ2Mm” எ0றாr. 



பணm சmபாPpபத:காக gkகைளhm பாij ேபாLடா0. 

அவ0 நாளைட/l தவழ]m, ;Pkக]m 

க:Ck ெகா2டா0 

த2kr ெகா2Mவர]m, ெத0ைன 

மரtPl ஏற]m க:Ck ெகா2டா0. 



ஊனµ:ற பல ;ழnைதகll ெபாFவாக பllG ெசlல µUவPlைல. 

ஆனாl இமா$ெய`0 தாேயா, மகைனt த0 ேதாllகGl 

nk_kெகா2M பllG\l /LM வnதாr. 

அவ0 ச:C வளrnத]ட0 “மகேன, இpேபாெதlலாm d oக]m 

பாரமாக இJk_றாy” எ0றாr. 



அ0K`JnF, இர2M ைமl nரtPl இJnத பllGk;t 

தானாகc ெச0C வர  ஆரmπtதா0 இமா$ெயl.  

ஒ:ைறkகா`l, 

;PtFk ;PtF, 

தaயாக.  



µத`l, யாJேம அவேனாM /ைளயாட வர/lைல.

எனேவ, IKF IKதாகp பணm ேசrtF வ;pπl யா>டµm

இlலாத ஒ0ைற வாŋ_னா0 இமா$ெயl: 

ஒJ qtதm qPய காlபnF.

ந2பrகrm க2Upபாக /ைளயாடலாm… இமா$ெயைலhm 

/ைளயாLUl ேசrtFk ெகா2டாl மLMேம.

அவa0 பாLU ெகாMtத ஊ0CேகாlகG0 Tலm e:Kceழ0C, 

பாynF, அவa0 இடF காலாl காlபnைத உைதtF 

சnேதாஷமாy /ைளயாU ந2பrகG0 ந0மPpைபp 

ெப:றா0 இமா$ெயl. 

. 

  





அவa0 qPய ந2பrகll Iலr, அவரவr மPய உண/:கான பணtைத ocசpபMtP 

வாடைகk; ைசk_ll எMtF ஓLUpபழ_னr. 

இமா$ெயtm அவrகேளாM ேசrnF ைசk_ll ஓLட µUhமா?

இமா$ெய`0 ைசk_ைள ேவகமாகt தllG, cைலயாக ஓLட உத/னா0 அவa0 

ந2ப0 காL/0.

ைசk_ைள ஓLடµUயாமl பல µைற cைல ;ைலnF 

/unதா0 இமா$ெயl. ஆனாl கைடI\l… 



அவ0 

ைசk_ll ஓLடk 

க:Ckெகா2டா0. 



இமா$ெயtk; பPT0C வயதான ேபாF, அவa0 தாy 

கmஃபrL ேநாyவாypபLடாll.  

அவளாl µ0ேபாl சnைத\l காyகK /:க µUய/lைல, 

இமா$ெய`0 தmπ, தŋைக இJவJk;ேம ேவைல ெசyhm 

வயPlைல. 



இமா$ெயl தா0 த0 ;Mmபtைத காpபா:Kயாக ேவ2Mm. 

த0 தாy எvவள] wKhm ேகளாமl, HLைட /LM ெவGேயK 

நllGர/l கானா/0 தைல நகரான அkரா ெசltm ர\`l 

ஏKனா0 இமா$ெயl.  

;Mmபtைத காpபா:ற 150 ைமl ெதாைல/l இJnத அkரா எ0ற 

அpெபJ நகரtP:; தaயாகc ெச0ற இமா$ெயtk;t 

ெத>யாF,  

த0 ;Mmபtைத மCபU சnPkக இர2டா2Mகll ஆ;m எ0பF.  



மனm µukக நmπkைகhட0 அkரா வnைதைடnதா0 

இமா$ெயl.  

நகரtPl மkகll wLடm! 

ஆனாl, யாJேம அவ$k; ேவைல ெகாMkகt 

தயாராக இlைல. 



கைடkகாரrகrm, ேஹாLடl ைவtPJnேதாJm  

இமா$ெயைல, ம:ற ஊனµ:ேறாைரp ேபால, ெவG\l 

ெச0C πcைச எMtFp πைழk;mபU அK]JtPனr.  

ஆனாl, அவ0 πcைச எMkக மCtF/Lடா0.  

இCP\l, I:C2Uc சாைல ைவtPJnத ஒJவr 

அவ$k; அŋேக ஒJ ேவைலhm, இJkக இடµm 

அGtதாr. 





கைட\l ேவைல இlலாத சமயŋகGl 

gkகைள பாij ெசyதா0 இமா$ெயl. 

இpபUc ேசrtத பணtைத தவறாமl HLMk; அ$pπ 

ைவtதா0 அவ0. 

ஒJ நாll g பாij வாŋ;வத:காகk கைடk;c ெச0ற 
அவைன, πcைச எMkகtதா0 ெச0KJpபதாக தவறாக 

எ2yt PLUனாr கைட\0 µதலாG. 

அவமானமைடnத இமா$ெயl, அவ0 ைக\l 

இJnத பணtைத கைட\0 கlலா/l 

ைவtF/LMk _ளmπனா0. 

த0 தவைற உணrnத µதலாG ம0apq ேகLட 

π0qm wட அவ0 அைத மறkகேவ\lைல. 



(

த0 தாyk; உடlcைல ேமாசமானேபாெதlலாm, 

ஊJk;c ெச0C அவrk; பy/ைட q>nதா0 

இமா$ெயl. 

ஒJ kJsFமs நாள0C த0 மகைனp பாrtF 

“எlேலாைரhm மPtF நட, ;Mmபtைதk காpபா:C, 

எ0Cேம πcைச எMkகாேத, வா{/l நmπkைக இழkகாேத”

எ0C wKனாll அவa0 தாy கmஃபrL. 

மCநாll காைல, அவ0 அ0qtதா\0 உ\r π>nதF. 

மனµைடnத அவ$k;, த0 தா\0 இCPc ெசா:கll

அவll அவ$kகாக /LMc ெச0ற ெசாtFkகளாகt 

ேதா0KயF. 

உட`l தா0 ஊனேம த/ர த0 மனPl ஊனm 

இlைல என இnத உல;k; காLட 
cைனtதா0 அவ0. 

அF ஒJ ெபJŋகன]. 

ஆனாl அவaடm ஒJ PLடm இJnதF. 





இமா$ெய`டm இJnதF அவ0 wரான அK]m, 

Pடமான இதயµm, 

ஒJ வtவான காtm. 

அவ$k; ேதைவpபLடெதlலாm  

ஒேர ஒJ ைசk_ll மLMேம.  

µத`l யாJேம அவ$k; உதவ µ0வர/lைல.  

கானா µukக ைசk_Gl e:Cpபயணm ேம:ெகாllள cைனtத 

அவ0 PLடm ஒJ பகl கன], இவனாl க2Upபாக µUயாF, 

எ0ேற அைனவJm கJPனr.  

π0q இமா$ெயl, அெம>kகா/0 சா0 Uயாேகா மாகாணtPl 

இJk;m ஊனµ:ற /ைளயாLM HரrகG0 சŋகtP:; த0 

cைலைய /ளk_ ஒJ கUதm எuPனா0.  



அவrகll அவ$k; ஒJ ைசk_ll அ$pπ ைவtதனr… அத$ட0 ஒJ 

தைலkகவசm, காlசLைட, காl ம:Cm ைக உைறகrm இJnதன!



த0 d2ட ைசk_ll பயணtP:காக ப\:I எMkகt ெதாடŋ_னா0 இமா$ெயl. 

அnத ம2டலtP0 அரசைரc சnPtF ஆIhm ெப:றா0 அவ0. 



HM Hடாகc ெச0C அவa0 பயணm ப:Kk wK ஆதர] PரLUனா0 இமா$ெயl. 

இCP\l ஒJ காைர வாடைகk; அமrtP அPl ஒJ காoரா, ;Ukகt த2kr, 

ம:Cm ந2பrகll π0ெதாடர பயணtைதt ெதாடŋ;வதாகt PLடoLடா0.  

π0q, த0 வலF காைல ைசk_G0 ஃpேரol கLU, இடF  

காl ெசJpைப ைசk_G0 ெபடேலாM ேசrtF இCகk கLU  

ஒLடt ெதாடŋ_னா0 இமா$ெயl.  



ம/டலtB(

பரபரpபான அkரா நகர HPகG0 ஊடாக ைசk_ைள 

oPtFc ெச0றா0 இமா$ெயl. 
மைழk காMகll, மைலpபாைதகll ேமலாக]m, ேசC கலnத 

ஆCகைளt தா2Uhm ைசk_ைள oPtதா0.  π0q ஓடm 

மரŋகll cைறnத காMகll, வாைழtேதாLடŋகll வ|யாக 

oPtF ;mசாy நகரc சnைதைய வnதைடnதா0.

ெநM}சாைலகGl ெப>ய ெப>ய வ2Uகll அவ0 µ0னாl 

~Kp பாynF ெச0ற ேபாF, ஏேனா காLMoJகŋகG0 
cைன] வnதF அவ$k;.  

π0q, பரnத qlெவGகll வ|யாக ைசk_ைள oPtF 

டமாேல எ0$m பழைமயான நகரtP:; வnதா0. 

த0 தாy நாடான கானாைவ ேமtm, �um, ;Ck_tm, 

ெநM_tm ைசk_Gேலேய e:K வnத அவa0 சLைட\l 

கானா நாLU0 ெகாUேயாM “ேபாேசா” எ0ற வாசகµm 
இJnதF. “உடl ஊனµ:றவ0” 

எ0பேத அத0 ெபாJll. 





அவ0 ெச0ற வ|ெயŋ;m ஊனµ:றவrகll, 

ஊனolலாதவrகll, ஏைழ /வசா\கll, ஜ�0தாrகll, 

மதtதைலவrகll, ெசlவnதrகll, அரசாŋக ஊ|யrகll, 

cJபrகll என பலதரpபLட மkகேளாM 

கலnFைரயாUனா0 இமா$ெயl. 



ெயŋCm

எlேலாJm த0ைனhm த0 ஊனtைதhm பாrkக 

ேவ2Mm என /Jmπனா0. 

அவ0 ெகா2M வnத ெசyPைய எlேலாJm ேகLக 

ேவ2Mm என /Jmπனா0.  



$

இமா$ெய`0 ைசk_ll பயணm அவ0 ெச0ற வ|ெயŋ;m, 

மkகG0 கவனtைத ஈrtதF. 

;ழnைதகll ;nக`tதனr.  

ெப>யவrகll Iலr அவேனாM ஓU வnதனr,  

Iலr அவரவr ைசk_ைள அவ$ட0 ஒLU வnதனr.  

உடl ஊனµ:ேறாr HLைட /LM ெவG\l வnதனr, 

அPl Iல ேபr, µதl µைறயாக. 

ஒJ காலtPl சாபkேகM எனk கJதpபLட அnதc ICவ0  

இ0C ேதசm qகum நாயகனாக ஆனா0. 





(

இமா$ெய`0 ெவ:K எ0பF இcைசk_ll பயணm மLMமlல ஒேர ஒJ 

காl இJnதாtm சாPpபத:; ஊனm ஒJ தைடயlல; ேமtm, தa ஒJவ0 

மனF ைவtதாl உலைகேய மா:ற µUhm என c�πtதேத அவ0 ெவ:K. 

இமா$ெயl த0 மகtதான பயணtைத ெவ:Kகரமாக cைற] 

ெசyதா0. அkரா/l ெதாடŋ_ ெத:_l சµtPரm வைர 

ெச0C மCபU அkரா/l µUnத அpபயணtP0 

ெமாtத nரm - eமாr நா�C ைமl,

அவ0 எMtFk ெகா2டேதா - பtேத நாLகll. 



CDpF

  

“இv]ல_l நாm யாJேம µuைம ெப:றவrகll (பrஃபkL) _ைடயாF, நாm 

நmமாl இய0றவைர நlலன ெசyய µயல ேவ2Mm.” 

- இமா$ெயl 

  

ஆI>யr ;Kpq 

இமா$ெயl இ0Cm த0னmπkைக இழkக/lைல. 2001’m ஆ2Ul த0 24 

வயPl கானா µukக ைசk_ll பயணm ேம:ெகா2ட π0, பல /ைளயாLMp 

ேபாLUகGl பŋ; ெப:C, ைந_, இ.எs.π.எ0 வழŋ_ய சrவேதச 

/JFகைளhm ெவ0Cllளாr. 2004’m ஆ2M ைகேரா,எ_pPl ஒ`mπk 

ேஜாPைய ஏnPc ெசltm அ>ய வாypqm அவJk; _ைடtதF. அவ>0 

வா{ைக ;Ktத ஒJ ஆவணpபடtPtm பŋ; ெப:Cllளாr. அத0 ெபயr 

“இமா$ெயl’s _ஃpL” 

இமா$ெய`0 ைசk_ll பயணtதாtm, அவ>0 ெதாடrnத ேபாராLடtதாtm 

2006’m ஆ2M கானா/0 பாராrம0றtPl “ஊனµ:ேறாr நலcசLடm” 

எ$m சLடm cைறேவ:றpபLடF. அcசLடtP0 Tலm, ஊனµ:ேறாr எv/த 

பாரபLசµm இ0K நாLU0 ம:ற ;Uமkகைளp ேபால சம உ>ைம ெகாllள 

வைக ெசyயpபLUJnதF. இF ;KtF “கானா/0 ஊனµ:ற எ0 சேகாதர, 

சேகாத>கrkகாக நா0 ம_{cIயைட_ேற0”  எ0ற இமா$ெயl 

“[ஆனாl]இF ஒJ ெதாடkகm மLMm தா0” எ0C wKனாr.  

ஊனµ:ற ;ழnைதகG0 பUpqkகாக உத/tெதாைக cP, cCவனŋகேளாM 

இைணnF ஊனµ:ேறாJkகான சkகர நா:கா`கll வழŋக உத/ ெசyதl,  

அரேசாM இைணnF ஊனµ:ேறா>0 உ>ைமகrkகாக ெசயlபMதl என 

இ0Cm ஊனµ:ேறாJkகாக ெதாடrnF பy ெசyF வJ_றாr. உட`l 

தா0 ஊனேம த/ர, மனPl இlைல எ0பைத ெதாடrnF வ`hCtP வJm 

இமா$ெய`0 ெசயlபாMகll ;KtF  (EmmanuelsDream.org) எ$m 

இைணயதளtPl ேமtm அKயலாm.  

http://emmanuelsdream.org


தa ஒJவr   

மனF ைவtதாl 

உலைகேய மா:ற µUhm.


